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Köszöntelek Benneteket Húsvét 3. vasárnapján: Békesség nektek! Fekete vasárnap és 
Húsvét után Fehér vasárnap következik a liturgiában. Húsvét 2. és 3. vasárnapjának evangé-
liuma pedig csak abban különbözik, hogy az egyiket János, a másikat Lukács írta le, amit még 
megtoldott egy saját gyártmányú kiegészítéssel. De mindkét evangélium egy Kísértetről szól.  

Anélkül, hogy a Kísértettől félnénk, bánjuk meg bűneinket… Szeret minket az Isten bűneinkkel 
együtt is, csak nekünk kellene Őt jobban szeretnünk a bűneinknél… 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, akit ugyan szellemi valóságnak tartunk, mégsem hisszük, hogy a Te 
Jézusod kisértet lenne számunkra. Add, hogy nekünk, testvér embereknek igazi Testvérünk 
lehessen ő, aki Veled együtt él és szeret – hitünk szerint – most és mindörökké. 

Evangélium (Lk 24,35-49.) 

Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyér-
töréskor. Amíg ezekről beszéltek, Jézus maga állt meg közöttük, és azt mondta nekik: 
„Békesség nektek!” Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő 
megkérdezte tőlük: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek 
meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a 
szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezt mondta, azután 
megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak 
csodálkoztak, azt mondta nekik: „Van itt valami ennivalótok?” Erre adtak neki egy darab 
sült halat. Elvette, és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk: „Ezek azok 
az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni 
mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárok-
ban.” Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Azt mondta nekik: „Úgy 
van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni halottaiból. 
A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden 
népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. 

Pál kitalálta, hogy Jézus feltámadt testben jött vissza közénk; Lukács, aki Pál kísérője és 
tolmácsa, kitalálta, hogyan hozható össze az Ó- és az Új szövetség. Mi pedig eldönthetjük, 
hogy elméletekben hiszünk vagy egy kézzelfogható valóságban. 

1) Jézus nem kísértet! 

Megvallom, én a húsvéti eseményt nem hinni, hanem tudni akarom. Nehezen tudom elhinni 
azt a vallási mítoszt, melyhez hasonló számtalan volt a világtörténelemben, és ami egy adott 
történeti légkörben a pogány istenek és isteni császárok mintájára forgalomba kerül a zsidó 
és római világban. Erre nem vagyok kíváncsi!  

Hál’ Istennek, a történetszerkesztők néha olyat is leírnak, aminek történeti értéke van. Így a 
Jézus-jelenések közt is ott áll a zárt ajtók mögött egy véresre kínzott ember, és ő maga 
bizonyítgatja, hogy ő él. Nem valami földöntúli, éteri vagy asztrális testben, hanem szemmel 
látható, kézzel fogható, élő valóságában. Nem halott, nem álomkép, nem kísértet, nem fehér 



lepedős szellem. Ő ugyanaz, akit meg akartak ölni, és akit eltemettek. De él, nem halt meg! 
Ez a csoda! Nem a természet rendjét felrúgó csoda, nem vallási, természetfölötti produkció.  

Látom Jézust, amint tehetetlenül néz a tanítványaira, és végül enni kér tőlük. Eszi a halat, 
falatozik, és bizonyítja, nem vagyok szellem, a szellemnek nincs húsa és csontja, a szellem 
nem tud halat enni, én pedig eszem. Olyan jóízűen, hogy egyikük megkérdezhette: Egy kis 
lépesmézet, Mester? Azt is kérek!- mondhatta. A sült halat megosztja velük. Gyertek, együnk 
együtt, ahogy máskor, és úgy, mint azon az utolsó vacsorán! 

Nekem elég ez a csoda, hogy a történeti Jézust a maga örömhírével és életteljesítményével, 
példájával elfogadjam.  

2) Jézust nem jövendölték meg! 

A halevés után Lukács olyat tesz, ami nagyon csúnya történethamisítás. Máté vámos a 
zsidóknak megpróbálja eladni a Jézust úgy, hogy nem eretnek ez a Názáreti, nem Jahve 
tagadó, hanem kudarca ellenére is ő a várva várt Messiás, akit a zsidó történelem prófétái 
megjövendöltek. 

Lukács dörzsöltebb ennél, hisz Pál tanítványa. Ő Jézus szájába adja az egész jövendölés 
történetet: „Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a 
zsoltárokban megjövendöltek rólam.” Mit is? Azt hogy „szenvednem kell, meg kell halnom, 
de harmadnapra fel kell támadnom a halálból”.  

A pogányok számára könnyebben hihető, hogy ilyen Messiást vártak a zsidók, csakhogy 
éppen nem erről szólt a zsidók messiásvárása. Őt dicsősséges Messiásként, Királyként, 
Világcsászárként várták, aki uralkodik majd az egész világon, és Sionhoz özönlenek mind a 
nemzetek. 

A prófétai irodalomban lehet találni történeteket, amiket jól lehet felhasználni bármilyen 
„jövendöléshez”. Találni előképeket bőven. Nem is ez a kérdés itt, hanem az, hogy miért kell 
az eretnek Jézusból Messiást csinálni? A válasz, mert így lehet az Ószövetséget és az 
Újszövetséget összepasszítani.  

Így lehetett Jahvét átmenteni, úgy hogy még a Jézusra hivatkozó keresztény vallások is két 
csúcsértékes Istenben higgyenek. Istenben, aki irgalmas jóság, és irgalmatlan büntető 
hatalom egyben. 

3) Jézus nem dogma! 

 A gazdagság, a hatalom és az erőszak világának érdeke mindenkor a történeti Jézust 
átvarázsolni Messiáskirálynak és persze az Isten Fiának. Ezzel elérni, hogy Jézus 
istenélményét ne vegyük komolyan, és erkölcsi programját az ABBA országáról utópiának 
minősítsük, és gyökerében megfojtsuk. 

Tessék megfigyelni, hogy a Jézus nevével fémjelzett világegyház hitvallásában, az apostoli 
hitvallásban egyetlen szó sincs Jézus erkölcsi programjáról, csak dogmákról, hitekről. Pedig 
Jézus nem dogma, nem hittételhalmaz, hanem valaki, akinek egyetlen törvénye van az 
Atyától: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” (Jn.15,12) 

Ennek a mondatnak van értelme, hús-vér ember képviselte és mutatta be, még ha ráraktak is 
a történelem folyamán annyi képtelenséget, hogy már senki sem ismeri fel őt.  



--- Testvéreim! Számunkra is kérdés, hogy akik keressük a valódi Jézust, és úgy hisszük, 
megtaláltuk, vajon nekünk is nem csak egy idea Ő? Nem csupán Bokoreszmény?! Ha így 
volna, most elénk állhat és mondhatja: „Békesség nektek! Ne féljetek! Én vagyok”. 
Nézzétek, hús-vér ember vagyok, mint ti, de olyan, aki nem hiszi, hanem teszi az Atya 
akaratát. Ti se csináljatok belőlem ideológiát, Kísértetet, hanem folytassátok a megkezdett 
Kísérletet! 

 

 [Kovács László online prédikációja  
elhangzott 2021. április 18-án] 

 


